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DÜNYA Gazetesi tarafından 7 Ekim 2021 tarihinde düzenlenen “Yeşil 
Mutabakat’a Uyum: Dönüşümün Neresindeyiz?” başlıklı panel çevrimiçi 

olarak  gerçekleştirildi. 

DÜNYA Gazetesi tarafından düzenlenen “Yeşil Mutabakat’a Uyum: Dönüşümün Neresindeyiz?”
başlıklı çevrimiçi panelde, AB Yeşil Mutabakat süreci kapsamında açıklanan 55’e Uyum paketi ile
Sınırda Karbon Düzenlemesi’nin Türk sanayisine olası etkileri konuları görüşülmüştür.

AB tarafından açıklanan 55’e Uyum Paketi’nin detayları, Sınırda Karbon Düzenlemesi ile kamu
kurumları, özel sektör ve sektör dernekleri tarafından atılması gereken konular üzerinde durulmuş
olup, merkezimizden de katılım sağlanmıştır.



V. Uluslararası Seramik, Cam, Emaye, Sır ve Boya Kongresi (SERES'21)
TSD tarafından 13-15 Ekim 2021 tarihleri arasında Eskişehir Teknik Üniversitesi, 

2 Eylül Kampüsü'nde gerçekleşti.



Yurt içi ve yurt dışında çalışan akademisyenleri, sanatçıları, tasarımcıları ve sektör temsilcilerini bir araya
getirmeyi, bilgi birikimlerini ve tecrübelerin paylaşmayı, bu sayede işbirliği olanaklarını artırmayı
amaçlayan SERES kongresi hem yüz yüze, hem de internet ortamında düzenlenmiştir.

Kongrenin açılışı Rektör Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu, Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Alpagut
Kara, Türk Seramik Derneği Başkanı Prof. Dr. Taner Kavas ve Türk Seramik Derneği Başkan Yardımcısı Nihat
Özyurt ve çevrim içi olarak TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın katılımları ile yapılmıştır.

Kongre kapsamında Endüstriyel Seramikler, Çimento, Beton ve Jeopolimerler, İleri Teknoloji Seramikler,
Bor Temelli Seramikler, Seramik ve Enerji Tasarrufu, Üretimi ve Depolanması, İnce Seramik Filmler ve
Kaplamalar, Cam ve Cam Seramikler, Seramik Tozlar: Sentezde İlerlemeler, Elektroseramikler, Refrakter
Malzemeler, Yüksek Sıcaklık İşlemleri ve Sinterleme ve Sanat ve Seramik gibi ana başlıklar altında bildiri
sunumları gerçekleştirilmiştir.



V. Uluslararası Seramik, Cam, Emaye, Sır ve Boya Kongresi (SERES’21):
SAM bildiriler

Development Of Porous Refractory Materials For Rotary Cement Kilns

Preparation And Characterization Of Glass-Ceramic Frits For Digital Printing (Plotter 
Applications)

Hümik Asit Ve Hümatların Deflokülant Olarak Sentezi



Türkiye İMSAD Gündem Buluşmaları’nın 46’ncısı, ‘Yeşil Mutabakat Sürecinde 
Seramik ve Demir Çelik Sektörü’ başlığı altında gerçekleştirildi.

Türkiye İMSAD (Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği) tarafından 46’ncı kez düzenlenen
‘Gündem Buluşmaları’ 25 Kasım 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.

Açılışını Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, moderatörlüğünü Türkiye İMSAD
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ferdi Erdoğan’ın yaptığı ‘Yeşil Mutabakat Sürecinde Seramik ve Demir Çelik
Sektörü’ başlıklı toplantının konuşmacıları Eczacıbaşı Topluluğu CEO’su Atalay Gümrah ve Türkiye Çelik
Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Dr. Veysel Yayan, seramik ve demir çelik sektöründeki son
gelişmelerle birlikte Yeşil Mutabakat ve COP26’nın etkileri konuları görüşülmüş olup, merkezimizden de
dinleyici olarak katılım sağlanmıştır.



TKYD Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği & SKD İş Dünyası ve 
Sürdürülebilir Kalkınma Derneği tarafından “Söylemden Eyleme 

Sürdürülebilirlik” konulu webinar düzenlendi.

30 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilen webinere merkezimizce de katılım sağlanmış
olup, sürdürülebilirliğin kurumsal yönetim içindeki yeri, sürdürülebilirliğin ticari hayata
yansımaları, sürdürülebilirlik finansmanı ve sorumlu yatırım, sürdürülebilirliğin temel
göstergeleri (çevresel, sosyal, yönetim), kurumsal yönetim tebliği ile kuruluşlardan
sürdürülebilirlik beklentileri, sürdürülebilirlik ilkeleri uyum çerçevesine ilişkin uygulama
önerileri gündeme taşındı.



Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı tarafından 
26 Kasım 2021 tarihinde «Yeni Nesil Seramik Malzemelerin Endüstriyel 
Üretimde Yaratacağı Etkiler» konulu çevrimiçi bir etkinlik düzenlendi. 



ESTÜFEST 2021 Teknoloji Festivali Eskişehir Teknik 
Üniversitesi’nde yapıldı. 

Eskişehir Teknik Üniversitesi İleri
Teknolojiler Uygulama ve Araştırma
Merkezi (İTAM) tarafından 23 Aralık 2021
tarihinde ilk defa düzenlenen festivale
Teknopark firmaları ve projeleri ile Ar-Ge,
teknolojik ve yenilikçi projelerin tanıtımı
yapıldı.

Merkezimizin de sponsor ve katılımcı
olarak yer aldığı etkinlikte, hem
üniversitemizin Teknopark firmalarının
çalışmaları, hem de TÜBİTAK projeleri ve
patentler sergilendi.



Kale Grubu İnsan Kaynakları tarafından düzenlenen 
Kalegends programının tanıtımı  ESTÜ’de 

gerçekleştirildi.

Eskişehir Teknik Üniversitesi, Malzeme
Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Kale
Holding İnsan Kaynakları’na ev sahipliği
yaptı. Mühendislik Fakültesi, Seminer
salonunda gerçekleştirilen tanıtım
programına akademik personel ve çok
sayıda öğrenci katıldı.



Yeni satın alınan Sedigraf tane boyut ölçüm cihazımız
hizmet vermeye başlamıştır.



DUYURULAR
THERMAL PERFORMANCES OF CERAMIC GLAZES CONTAINING ZIRCON

Rambaldi E; Mazzanti B; Harlow K; Bignozzi M C - Centro Ceramico di Bologna; Zircon Industry Association; Bologna,University

Qualicer ‘20 16th World Congress on Ceramic Tile Quality. Castellon,10-11 February 2020,pp.13

Matte glazes were prepared without pigment addition, or with additions of 3% black, blue, yellow, green and brown pigment, and also with 0-10%

zircon opacifier. Alternatively, the zircon was introduced as frit, with additions of 0-6.6%. The glazes were applied to standard porcelain tiles and

fired at 1180 C. The solar reflectance spectra were determined over the wavelength range 250-2500 nm, and the colors were determined

according to CIE standards. The effectiveness of the tiles as cladding to mitigate the urban heat island effect was evaluated by measuring the

surface temperature when exposed outdoors during June-September 2018. The solar reflectance increased with increasing zircon content, and

the effect was more pronounced when the zircon was introduced as an opacifier. It is concluded that glazed tiles with zircon additions can be

used as a cool material for building roofs.

CENTRALISED THERMAL ENERGY GENERATION IN SANITARYWARE PRODUCTION - CASE STUDY AT KOHLER COMPANY

Dalla Chiara D - Marcheluzzo Ceramics srl

Ceram.Forum Int./Ber.DKG. 97,No.10/12,2020,p.E38-E41

Thermal energy generation and its control are important in the design and management of modern sanitaryware factories, which have equipment,

plant and machinery which need thermal energy. In a centralised system, energy generated by thermal power plants is distributed to users in the

form of a fluid at a certain temperature through a precisely dimensioned and calibrated system of pipes. A case study of a centralized thermal

energy generation system by Marcheluzzo SpA for Kohler using water as the fluid is discussed. The plant is described and advantages of using a

centralized system compared to a distributed system are explained.

INNOVATIVE, DENSE, LIGHTWEIGHT PCW KILN FURNITURE FOR HIGH-TEMPERATURE SINTERING PROCESSES UP TO 1600 C

Schupp,M.E.,Industriekeramik GmbH & Co.KG

Ceram.Forum Int./Ber.DKG. 97,No.10/12,2020,p.E30-E32

SCHUPP Ceramics has been producing and selling economic but high-quality metallic-ceramic solutions for laboratory and industrial furnaces

for application up to 1800 C since 1996. The range of services includes products, components and systems for sintering and firing, heat

treatment and melting. The product portfolio includes thermal insulation made of polycrystalline mullite/alumina wool (PCW) a safer alternative to

refractory ceramic fibre insulation, MoSi2 heating elements, electrical heating systems (MoSi2 + PCW), process temperature control rings and

ceramic high-temperature adhesive. SCHUPP Ceramics can produce customised and application-specific vacuum formed parts made of PCW.

The vacuum-forming line, which became operational in 2018, increased the vertical range of manufacture. The modern production allows a

variety of shapes and recipes, fast deliveries and controlled high product quality, making it possible to develop innovative, high-density and light

mullite-based kiln furniture for high-temperature sintering processes up to 1600 C. Vacuum moulding is used for shaping, combined with a

special compression technique. Complex geometries can be achieved. Applications of the use of the saggars in the dental industry are

mentioned and technical data of the kiln furniture is provided.


